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 הפרעת קשב בקרב מבוגרים



 

 כולם יודעים מה זו הפרעת קשב



עד שאני עצמי האמנתי שיש לי הפרעת  

, קשב וריכוז הייתי בטוח שאני פשוט עצלן

 .או טיפש

כנראה שכשאומרים לך כל החיים שאתה  

 .עצלן זה עובד

 .ואולי הם צודקים בכלל

25בן , מני  



 



 מהילדים 4%-12%

 מהמבוגרים 4%

 

 ממשיכים מהילדות לבגרות 30%-60%

 נותרים רק חלק מהתסמינים אך אין החלמה

 ?מה קורה בשטח
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 עם  מבוגרים מה קורה לאנשים

 ?הפרעת קשב



 תסמיני הפרעת קשב מילדות לבגרות

 תסמיני חוסר קשב בבגרות חוסר קשב בילדות תסמיני

קושי לשמור על קשב בבית  

,  שעורי בית)ובבית  הספר

 (מטלות

קושי לשמור על קשב 

 (מטלות, ישיבות)בעבודה 

 קושי בניהול זמן איבוד חפצים

לא מבצע משימות  , לא יעיל נראה שלא מקשיב

 בזמן

 קושי לסיים מטלות קושי לסיים מטלות

 לא מאורגן קשיים בהתארגנות

Adler LA. J ClinPsychiatry2004;65(suppl3):8-11; American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th Ed. (DSM-IV), Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, Inc. 1994. 



 תסמיני הפרעת קשב מילדות לבגרות

/  אי שקט  תסמיני

 אימפולסיביות בילדות

/  אי שקט תסמיני 

 בבגרותאימפולסיביות 

לא יכולים לשבת בשקט  

 בכתה

לא מצליחים לשבת בישיבות  

 אניברסיטה/ 

פולטים  , לא מחכים לתורם

 את התשובה

  קוטעים, לא מחכים בתור

 אנשים בשיחה

לא , הרבה מטפסים/רצים

 משחקים או עובדים בשקט

בוחרים  , נוהגים מהרד מדי

 עבודות אקטיביות

 "אין פילטרים"הערות  פולטים לאחרים מפריעים

Adler LA. J ClinPsychiatry2004;65(suppl3):8-11; American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th Ed. (DSM-IV), Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, Inc. 1994. 



  



  



 להתחיל מטלות, תעדוף, ארגון: הפעלה

 התמקדות ושמירה על מיקוד במטלות: קשב

 התמדה ומשאבים, ויסות תשומת לב: מאמץ

 ויסות רגשות, ניהול תסכולים: רגש

 שימוש בזכרון עבודה ושליפת זכרונות: זכרון

 ויסות ומעקב אחרי הפעולות שלך: פעולה

 המרכיבים של תפקודים ניהוליים 6

Brown TE. ADD/ADHD and impaired executive function in clinical practice. CurrPsychiatry Rep. 2008; 10(5) 407-411.  



 



 לימודים   עבודה

  דחיינות   ניהול זמן

 שינה   איחורים

 זוגיות  ניהול כלכלי

  סקס   הורות

 נהיגה   סיכונים

 איפה פוגשים את ההפרעה



 ?איך זה בא בסוף לידי ביטוי

 

Biederman J, et al. J Clin Psychiatry 2006;67:524-540.  
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 בעיות עם החוק

 

Barkley RA, et al. ADHD in Adults: What the Science Says. The Guilford Press, 2008. 



 ניהול כלכלי

 

Barkley RA, et al. ADHD in Adults: What the Science Says. The Guilford Press, 2008.  



 

 !אבל לכולם היום יש הפרעת קשב



 



    חרדה

  דכאון

 בעיות גופניות

 חומרים ממכרים

 חיים בעומס

 מה זה עוד יכול להיות



 

 ?מה עושים עם קשיי קשב



  



  

 ?ר"כמה סטודנטים לרפואה סובלים מהק



 ,אני ממש ממש אוהב לנהוג

 חות"אבל ממש שונא את הדו

 

 חות חניה"דו

 מהירות

 דפיקות באוטו

 ...המומחיות שלי

34בן , עידן  



 "אין דבר כזה הפרעת קשב וריכוז"

 דעות קדומות



 "עדיף להסתדר בלי תרופות"

 דעות קדומות



 "הריטלין הוא סם"

 דעות קדומות



 ,  לריאות, לגדילה, ריטלין מסוכן ללב"

 ...."לשיער, לציפורניים   

 דעות קדומות



  

 תפקיד המטפל



  

 לגייס את המטופל והמשפחה



 את הטיפול התרופתי לנהלצריך 



 

 אנשים לא מבינים את הטיפול



 

 תיאום ציפיות



 



 שימוש לרעה בתרופות

 .רוב השימוש לרעה הוא בתרופות קצרות הטווח•

 .אנשים עם הפרעת קשב והיסטוריה של שימוש לרעה•

טיפול בהפרעת קשב עם סטימולנטים לא מגביר סיכוי –

 .  להתפתחות שימוש לרעה

יש מחקרים שמראים שטיפול נכון מונע התפתחות  •

 .שימוש לרעה

 .הפרעות נוספות מגבירות את הסיכון לשימוש לרעה•

 חרדה ודיכאון–



 מנגנון השפעה לא ברור1.

 מעלה דופמין ונוראדרנלין2.

ערנות , ככל הנראה משפר ריכוז3.

 ואקטיביות

 תופעות לוואי זהות לכולם4.

 השפעה על אנשים ללא הפרעת קשב



 



 

 !זו עבודה קשה וממושכת



 



 הטיפול האופטימלי הוא משולב

Safren SA et al. (2005), Behavioural Research and Therapy 43(7):831-842  



 

 למצוא מטפל זו משימה



 

 טיפול משלים



 



תודה על ההקשבה    

ר ירדן לוינסקי"ד  


